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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da
nonagésima terceira reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil,
realizada no dia quatorze de julho de dois mil e onze, às dezesseis horas, no auditório do
NDI. Estavam presentes a Coordenadora Administrativa Dalânea Cristina Flôr; a
Coordenadora Pedagógica Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer; as professoras
efetivas: Caroline Machado Momm, Debora Cristina de Sampaio Peixe, Eloisa Raquel de
Oliveira, Giseli Day, Giandréa Reuss Strenzel, Graziela Maria Beretta López, Josiana
Piccolli, Pricilla Christine Trierweiller, Regina Ingrid Bragagnolo, Rose Elaine de Liz
Waltrick, Sônia Maria Jordão de Castro, Sonia Mary Valente Bayestorff, Soraya Franzoni
Conde, Thaisa Neiverth; as professoras substitutas: Flora Bazzo Schmidt, Ligia Mara
Santos; a representante de Técnicos Administrativos Isabel Cristina da Rosa e o
representante de pais Marcio Holsbach Costa. Justificaram a ausência: a coordenadora de
saúde Elfy Margrit Goering Weiss, a coordenadora pedagógica Verena Wiggers, a
professora Jodete Bayer Gommes Fullgraf. Ausencias sem justificativa: professora Sandra
Maria Bayestorff. A presidente, diretora Marilene Dandolini Raupp, deu início à reunião
colocando em apreciação a ata da reunião anterior. Aprovada com algumas alterações
solicitadas por Marcio Holsbach Costa e Carolina Machado Momm. Próximo ponto:
processo referente ao estágio probatório da professora Carolina Machado Momm. Giandréa
Reuss Strenzel, membro da comissão de avaliação do citado estágio probatório, na ausência
da presidente, lê o parecer avaliativo. Afirma que apesar de membro da comissão, não
participou da elaboração do parecer e questiona a presença de três projetos que não
passaram pelo colegiado do NDI, no memorial descritivo da professora avaliada. Afirma
que assim a avaliação está sendo feita por algo que ainda não ocorreu. Questiona também o
fato da professora ter anexado um projeto de trabalho do modulo I que apresenta uma
sistematização que contempla professores dos dois períodos e baseado nos projetos de anos
anteriores, porém não há referências aos projetos anteriores. A presidente sugere que
Caroline Machado Momm inclua o material referente aos projetos anteriores. Quanto ao
desconhecimento do material do parecer, questiona o não envolvimento da professora
Giandrea Reuss Strenzel no processo, mesmo que fosse para ter ciência do parecer. Sonia
Mary Valente Bayestorff pergunta qual presidente de comissão de avaliação de estágio
probatório fez com sua comissão? Ninguém se manifesta. Afirma que todas as presidentes
fizeram, sozinhas, os pareceres completos. Caroline Machado Momm afirma que este
processo é novo para todas, por isso não tinha clareza dos documentos necessários. Diz que
por isso incluiu alguns documentos com objetivo de apresentar o movimento do trabalho.
Na dúvida achou melhor incluir documentos. Explica que das três pesquisas questionadas
por Giandréa Reuss Strenzel uma é realmente pesquisa, as outras duas são projetos de
formação. Giandréa Reuss Strenzel explica que dois projetos não foram aprovados. A
presidente mostra que Caroline Machado Momm entregou três processos administrativos
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com pesquisas porém, dado a entrega próxima da reunião do colegiado não foi possível
encaminhar aos devidos relatores. Sônia Mary Valente Bayestorff pergunta qual atividade
foi substituída por essas pesquisas? Caroline Machado Momm explica que na aprovação do
PIT tinha somente a intenção dos projetos. Giandréa Reuss Strenzel diz que compreende,
porém questiona a aprovação do estágio probatório da professora. Márcia Regina Goulart
da Silva Stemmer explica que as professoras novas podem colocar dez horas para
formação, porém não é de interesse do NDI. Considera importante as pesquisas das
professoras. Sugere que o processo seja aprovado e que se aprecie na próxima reunião de
colegiado as pesquisas da professora Caroline Machado Momm. Em votação. Aprovado
com um voto contrário. Parte-se para a provação do estágio probatório de Josiana Piccolli
cuja presidente é Graziela Beretta Lopez. O relato da comissão descreve as atividades
apresentadas pela professora e considera que ela cumpre os objetivos do NDI relacionados
ao ensino, pesquisa e extensão. Aprovado. O processo referente à Regina Ingrid
Bragagnolo é relatado pela presidente da comissão, Sônia Maria Jordão de Castro. O
parecer aponta que Regina Ingrid Bragagnolo também faz parte das pesquisas já citadas
referentes ao processo da Caroline Machado Momm e que Regina Ingrid Bragagnolo inclui
no seu memorial os ante-projetos, com cronograma de trabalho referente aos primeiros
meses do ano. Afirma que a professora apresenta todos os documentos necessários. É de
parecer favorável a sua aprovação. Aprovado. Próximo processo, estágio probatório de
Débora de Sampaio Peixe, relatado pela presidente da comissão, Giandréa Réus Strenzel. A
comissão considera que a professora apresentou todos os documentos necessários para sua
aprovação e nos encaminhamentos referentes ao cotidiano pedagógico sugere que haja um
acompanhamento dos trabalhos da professora por parte da coordenação pedagógica
buscando subsidiá-la na atuação com as crianças no dia a dia. O parecer é favorável a sua
aprovação. Aprovado. Processo referente ao estágio probatório de Pricilla Christine
Trierweiller. A relatora, presidente da comissão, Rose Elaine de Liz Waltrick explica que
ficou com algumas dúvidas e que somente neste dia da reunião, conseguiu conferir com as
orientações da professora Ana Cristina Waltrick, membro da Comissão Permanente de
Pessoal Docente. Afirma que há discrepância entre Plano Interno de Trabalho e o memorial
descritivo. Considera adequado ser apreciado na próxima reunião de colegiado. A
presidente do colegiado ressalta a importância das professoras que estão em estágio
probatório terem como referência as presidentes de suas respectivas bancas e se necessário
a Comissão Permanente de Pessoal Docente. Próximo processo, estágio probatório de
Soraya Franzoni Conde. A presidente da comissão avaliadora, Sônia Mary Valente
Bayestorff explica que seguirá o mesmo procedimento dado ao processo de Pricilla
Christinhe Trierweiller. Diz que há incompatibilidade entre informações e falta de
documentos, assim sugere retomá-lo em agosto. Processo de Giseli Day, cuja presidente da
comissão de estágio probatório é Jodete Bayer Gommes Fullgraf. A presidente do
colegiado lê o parecer da comissão, considerando que Jodete Bayer Gommes Fullgraf
justificou sua ausência. O parecer descreve as atividades da professora e considera em
condições para ser aprovado. Aprovado. Próximo processo, estágio probatório de Thaisa
Neiverth, presidente de comissão Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer. O relato
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descreve as atividades da professora e a comissão informa que ela cumpriu com os
requisitos necessários para a aprovação de seu período de estágio probatório. Aprovado.
Processo de progressão funcional horizontal de Márcia Regina Stemmer da Silva Goulart,
de E1 para E2. O parecer aponta o cumprimento da carga horário necessário para
progressão. Aprovado. Processo de progressão funcional horizontal de Márcia Regina
Stemmer da Silva Goulart, de E2 para E3. O parecer explicita que a professora atingiu a
pontuação necessária para a progressão. Aprovado. Processo de progressão funcional
horizontal de Márcia Regina Stemmer da Silva Goulart, de E3 para E4 que atinge a
pontuação necessária e a banca recomenda a progressão da professora. Aprovado. Partindo
para outro ponto a presidente do colegiado propõe que a agenda para discussão sobre a
abertura do NDI para comunidade seja composta por quatro encontros. Pergunta se há
sugestão de horário. Explica que a comissão elaborará sugestão, depois passará pelo
colegiado. Segue para carta enviada pelo representante das famílias, Marcio Holsbach
Costa. Afirma que as solicitação do representante das famílias ficam resolvidas com a
solução dada pela equipe do NDI à falta de professor no grupo 1. Chama Márcia Regina
Goulart da Silva Stemmer para explicar a proposta da coordenação pedagógica. A
professora explica que a proposta é três crianças ficarem com a professora Thaisa Neiveth,
do grupo 1, passando a ser formado por 10 crianças. Para viabilizar essa proposta a
coordenação sugere que este grupo passe a utilizar as duas salas de grupos 1 e seja
acompanhado por quatro adultos (Claudia Maria Pereira, duas bolsistas e a professora
regente do grupo). Explica que assim o NDI diminuirá um grupo este ano e que e a idéia é
diminuir mais um grupo 1 no ano de 2012, já que esta diminuição é uma necessidade atual
do Núcleo. Neste caso no ano de 2012 o grupo 2 poderá ficar com uma criança excedente.
Explica que esta idéia foi socializada com as professoras que ficariam com crianças
excedentes e todas concordaram. Sonia Mary Valente Bayestorff pergunta se esta
diminuição de grupos enfraqueceria os pedidos de mais professores para o NDI. A
presidente responde que não. Explica que o NDI está aguardando a portaria do MEC e
MPOG que possibilita a contratação de professores substitutos. Marcio Holsbach Costa
considera não aceitável a proposta. Afirma que apesar da mencionada proposta, todos
sairão desta reunião sem os professores necessários para iniciar o segundo semestre.
Considera que o primeiro ponto de pauta tomou muito tempo da reunião e que o documento
que encaminhou ao Colegiado, embasado por leis, será tratado apressadamente. Sugere que
seja avaliada a proposta e caso os problemas sejam resolvidos se dispõe a retirar o
documento. Comenta que leu nas atas anteriores ao seu período de representação neste
colegiado, que o NDI contribuiu para a falta de professores. Solicita argumentação que
descaracterize seu documento. Pergunta se os professores estão adequadamente
enquadrados na resolução 032 da UFSC. A presidente explica que o NDI não pode ficar
sem as duas professoras na coordenação pedagógica por motivos e argumentos já expostos
amplamente. Marcio Holsbach Costa explica que não é possível crianças ficarem sem aula.
Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer diz que sente que há um patrulhamento por parte
do representante das famílias, diferente do que costuma ser a relação do NDI com as
famílias. Rose Elaine de Liz Waltrick sugere que se transfira essa discussão para outra
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reunião de modo que a mesma não seja aligeirada. Marcio Holsbach Costa explica que
considera a qualidade do trabalho no NDI fantástica, mas afirma que há um problema
localizado. Sugere que até o final do ano uma das professoras que está na coordenação
pedagógica assuma uma sala de aula e resolva este problema. Explica que levará para
instâncias superiores os aspectos aqui tratados para que sejam considerados pela lei. Sonia
Mary Valente Bayestorff sugere que Marcio Holsbach Costa entre com um pedido de
esclarecimento para o NDI e então, caso não concorde com a resposta, siga para outras
instancias. Márcio Holsbach Costa não concorda. Soraya Franzoni Conde explica que
considera complicado as famílias se oporem a uma questão em que os professores estão
coesos. Considera que deve haver parceria entre famílias e professores. Marcio Holsbach
Costa enfatiza que o problema do NDI é até o final deste ano, assim considera fundamental
que se resolva desta maneira até finalizar o ano. A presidente coloca em votação a proposta
de diluição do grupo 1. Aprovado com um voto contrário de Marcio Holsbach Costa. A
reunião é finalizada com os informes: 1) falecimento de professora Fernanda Jalles, do NEI
do Rio Grande do Norte com o reconhecimento pela sua contribuição a educação infantil
brasileira 2) informe sobre recesso de julho, no qual, durante a semana de dezoito a vinte e
dois de julho o NDI ficará fechado para compensar horas trabalhadas pelos servidores. Ato
contínuo, a presidência deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Dalânea
Cristina Flôr, pedagoga, Coordenadora Administrativa no NDI, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pela presidência e demais membros. Florianópolis, quatorze de
julho de 2011.

